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A.S. PILAR JEST W NOWYM MIEJSCU
KOSIARKI - PORADY DLA KUPUJĄCEGO
Najważniejsze rzeczy, jakie należy wziąć pod uwagę podczas zakupu kosiarki, to wielkość trawnika i preferowany sposób jego koszenia.
Im większy trawnik, tym większa powinna być szerokość robocza kosiarki.

Funkcja BioClip (rozdrabnianie)

O czym należy pamiętać przy zaku
pie kosiarki:

Zapraszamy do nowego miejsca.

BYŁY BURMISTRZ SKAZANY
Dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata - taki wyrok usłyszał kilka tygodni temu Kazimierz S., były burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego. To efekt gigantycznej afery, która kilka lat temu wstrząsnęła
ożarowskim samorządem.

Radni donieśli więc do CBA.

- I tym samym przekroczył swoje uprawnienia tłumaczył w 2010 roku Piotr Romaniuk,
szef prokuratury z Pruszkowa.

- Przecież
radni widzieli nad czym głosują
Agenci CBA

materiał jest przedrukiem artykułu,
który ukazał się w 9 (15)/2013 numerze
gazety: Twoja Gazeta Lokalna - Mazowsze
(29 kwietnia 2013 roku).
Autorem artykułu jest Pan Tomasz Krzyżak.

- Zakazał mu także zajmowania stanowisk kierowniczych, w tym funkcji
pełnionych z wyboru w jednostkach samorządu
terytorialnego, na okres 5 lat - mówi Maciej Gieros, kierownik sekcji prasowej warszawskiego Sądu Okręgowego.
Kazimierz S.

WIELKI POWRÓT MINIONEJ EPOKI
Pomimo rozwijającej się w zawrotnym tempie technologii, coraz większej ilości "nowinek" pojawiających się na rynku wyposa
żonych w coraz bardziej zaskakujące funkcje, chętnie wracamy do pomysłów i rozwiązań z minionej epoki. Czasami spowodowane
jest to poszukiwaniem oryginalności, czy też
chęcią powrotu do czasów, które są już tylko
naszym wspomnieniem… Zdarzają się jednak i takie przypadki, w których po prostu
tradycja bierze górę nad nowoczesną technologią. Doskonałym przykładem potwierdzającym tę tezę jest obecnie przeżywający "drugą
młodość" rynek gramofonów i płyt winylowych.

Jaki gramofon kupić?

Dlaczego gramofon?

Firma Audio Color, która swoją siedzibę
ma w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego
przy ulicy Warszawskiej 37, bardzo chętnie
udzieli Państwu porady. Oferujemy sprzedaż
gramofonów, wkładek gramofonowych, przed
wzmacniaczy gramofonowych a także niezbędnych akcesoriów. Przede wszystkim, jednak, służymy Państwu swoim wieloletnim
doświadczeniem i pomocą w zakresie doboru
oraz instalacji urządzeń audiowizualnych.
Zapraszamy serdecznie!
Gdzie dokonać zakupu?

Audio Color
Galeria Audio-Video
ul. Warszawska 37
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
mail: m.wisniewski@audiocolor.pl
tel. 22 721 02 15
22 836 60 15
www.audiocolor.pl

KSIĘGARNIA VERBUM POLECA
W ostatnim czasie telewizja wyemitowała serial o Annie German,
cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Idąc w ślad za filmową
biografią, nasza księgarnia zaprasza do zapoznania się z obszerniejszym materiałem literackim dotyczącym tej artystki. "Anna German
o sobie" - to biografia przypominająca autobiografię.

Autorka - Mariola Pryzwan

Pana Zbigniewa Tucholskiego.
Autorka tak pisze o artystce: "Była zjawiskiem muzycznym. Wielką
gwiazdą polskiej piosenki lat sześćdziesiątych. 25 sierpnia 2012r. minęła
trzydziesta rocznica jej śmierci…pozostał po niej głos o niepowtarzalnej
barwie i piosenki; Tańczące Eurydyki, Człowieczy los, Dziękuje mamo,
Być może, czy Bal u Posejdona.
W Polsce Anna German była znana przede wszystkim jako niezrównana interpretatorka piosenek nastrojowych, ale jej bogaty repertuar zawiera także utwory rytmiczne, pogodne, a nawet humorystyczne. Anna
dobrze czuła się w polskie piosence lirycznej i w rosyjskim romansie, w ludowej melodii neapolitańskiej i w arii Scarlattiego…"
Jerzy Waldorff
"Cenię Annę German za liryzm
tkwiący w samej materii jej głosu jasnego, chłodnego i słodkiego zarazem,
a prowadzonego z dźwięku na dźwięk uchem tak czujnym, jak bywa u doskonałych skrzypków".
"Anna German o sobie".
Czerwiec za pasem, a tym samym koniec roku szkolnego zbliża się
wielkimi krokami. Księgarnia VERBUM zaprasza więc placówki
oświatowe do zakupu nagród książkowych dla najlepszych uczniów,
a wszystkich do składania zamówień na podręczniki szkolne.
Dariusz Smoliński

MASAŻ SHANTALA
- INWESTYCJA W ROZWÓJ DZIECKA
Większość rodziców, którzy spotykają się z problemem kolki niemowlęcej, nie wie jak pomóc dziecku. Tak samo gdy wcześniak nie
przybiera na wadze lub, gdy dziecko ma problemy z napięciem mięśniowym. Zapominamy o najprostszym sposobie, w jaki możemy pomóc
dziecku w tych oraz wielu innych problemach - masażu.

Czy masaż pomoże dziecku jeżeli jego rozwój jest zaburzony?

Masaż, który dziecko doskonale zna

Co to jest masaż Shantala?

W czym pomoże masaż?

Czy działanie masażu jest potwierdzone?
Kiedy możemy zacząć masować dziecko?
Wszystkich rodziców, którzy chcą inwestować swój czas i siły
w prawidłowy rozwoju dziecka zapraszamy do Centrum Medycznego
ARNICA w Starych Babicach, ul. Rynek 10, tel. 22 100 32 35.
mgr Monika Narożna logopeda, instruktor masażu Shantala

Z LIPKOWA DO SEJMU
- POKAZ FILMU KWATERA "Ł"
W dniu 12 maja b.r. w lipkowskim kościele wyświetlony został film dokumentalny Arkadiusza Gołębiewskiego pt. Kwatera "Ł".
Pokazuje on prace archeologiczne na tzw.
Łączce na warszawskich Powązkach. Tam
właśnie, w masowych grobach system komunistyczny chciał zakopać i przysypać śmieciami
historię bohaterów Polski. Po 23 latach od odzyskania przez nasz kraj suwerenności przyszedł w końcu czas, aby pokazać, że tej
historii nie da się ukryć. Jednak okazuje się,
iż o należne miejsce w narodowej świadomości, nadal trzeba w imieniu poległych walczyć.
Czym jest "Łączka"?
"- Wyklęte miejsce, najważniejszy wykop
w tym kraju, symbol nieodrobionych przez
rządzących lekcji."

Prawda jest trudna, a wiele osób z establishmentu może czuć się trudną, powojenną historią zagrożona. Polecam też inny film
"W sprawie generała Fieldorfa" – opisującego starania córki generała o wymierzenie
sprawiedliwości w stosunku do winnych
zbrodni.

Sam reżyser także zauważył, że na ogół ludzie jakby są uśpieni, że im się nie chce.

Z Lipkowa do Sejmu
Film Kwatera "Ł"

Maciej Szuba; fot. www.wikipedia.org

NOWY CYKL - PRAWNIK RADZI
Szanowni Czytelnicy. Wychodząc naprzeciw Waszym licznym sugestiom, postanowiliśmy na łamach Gońca Babickiego rozpocząć
cykl pt. "Prawnik Radzi". Dziś w pierwszej
odsłonie nowego cyklu chcielibyśmy poruszyć
jeden z wielu problemów, z jakim możemy zetknąć się w życiu codziennym. Autorem poniższej porady jest Pani Anna Mioduszewska
z Biura Prawnego Vis Legis. Pani Anna prowadzi biuro prawne w Starych Babicach przy
ul. Rynek 18.

OTRZYMAŁEM SPADEK,
CZYLI TROCHĘ O DZIEDZICZENIU

I tak, dzięki spadkowi możemy odziedziczyć dom, samochód, kolekcję dzieł sztuki, ziemię, ale również dług w banku czy w innych
instytucjach np. tak popularnych kasach pożyczkowych.

Informacja o otrzymaniu spadku bywa bardzo często dużym zaskoczeniem. Jednak nie
zawsze informacja o spadku będzie informacją dobrą.

Szanowni Czytelnicy. Jeżeli w Waszym życiu zdarzyło się coś, na co nie znaleźliście odpowiedzi - piszcie do Nas i dzwońcie (adres
w stopce redakcyjnej na stronie 2). Zapraszamy również do odwiedzin Naszego Punktu
Redakcyjnego w Księgarni "Verbum" na babickim Rynku.
Dzięki uprzejmości Pani Anny i korzystając z Jej wiedzy i doświadczenia, będziemy
starać się na łamach Naszej gazety sukcesywnie odpowiadać na każdy zgłoszony przez
Was temat.
Redakcja

RATUJ MALUCHY I STARSZE DZIECI TEŻ
Od maja rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Starych
Babicach, włączyli się gromadnie w akcję zbierania podpisów w sprawie referendum edukacyjnego pod hasłem "Ratuj Maluchy i starsze
dzieci też". Każdy kto może i chce, podpisuje
się na formularzu. Klasowi przedstawiciele Rady Rodziców przy szkole zbierają podpisy
w swoich klasach. Podpisy zbierane są także
w miejscach pracy rodziców. Czyli kto może
dorzuca swoją cegiełkę. A wszystko po to, aby
móc w społeczeństwie demokratycznym decydować o sposobie, formie i czasie edukacji naszych pociech.

Warto też zatrzymać się nad poruszaną od
dawna sprawą powrotu do sprawdzonego systemu 8 lat szkoły podstawowej i 4 lat szkoły
średniej.

W tej sprawie napisała do Nas również Pani Marzena Pawłowicz z Borzęcina Dużego,
która wspólnie z innymi rodzicami zaangażowała się w zbieranie podpisów na terenie Borzęcina i okolic. Apel w tej sprawie został
opublikowany w miejscowej gazetce parafialnej, a w jedną z kwietniowych niedziel pod
borzęcińskim kościołem udało się zebrać aż
170 podpisów. Podpisy zbierano również w tam
tejszej szkole. W sumie Pani Aleksandra
Marks

Akcja "Ratuj Maluchy",
Pytanie piąte dotyczy ustawowego powstrzymania procesu likwidacji publicznych
szkół i przedszkoli.

Rodzi się więc pytanie - gdzie tu dobro dziecka?
W tej chwili zebrano już ponad 410 tys.
podpisów, a akcja trwa dalej. Obecnie trzeba zebrać kolejne, brakujące 90 tysięcy i jest
to możliwe.

Następna ważna sprawa do rozważenia
w referendum

W trzecim punkcie

Warto więc włączyć się do akcji i podpisać
pod wnioskiem o referendum edukacyjne.
Przecież robimy to dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków.
Marta Rogozińska

Jak można pomóc? Po prostu wydrukować formularz ze strony www.rzecznikprawrodzicow.pl zebrać podpisy i oddać w jednym
z punktów zbiorczych, np. Sklep Spożywczy ul. Warszawska 725 w Borzecinie Dużym, Zakład Krawiecki - ul. Warszawska 824 w Borzęcinie Dużym lub Kawiarnia "Kolory
Kawy" - ul. Rynek 10 w Starych Babicach.
ZACHĘCAMY PAŃSTWA SERDECZNIE
CZASU ZOSTAŁO NIEWIELE

MOTOCROSS-CROSS COUNTRY - ENDURO
Mało kto wie że na terenie naszej gminy z inicjatywy Huberta Barszczewskiego w 2011 roku powstał Klub Motorowy Cross Team Stare Babice ul. Hubala-Dobrzańskiego 21 Blizne Jasińskiego. Klub zrzesza
wszystkich kochających motocykle i quady, trenujących motocross, enduro, cross country, jednym słowem off-road.

Paweł Karliński,
Alan
Barszczewski
Erwin Barszczewski,
Sebastian Grzegorczyk

Super inicjatywa!!!!!!!!

Wielkie podziękowania od Klubu Motorowego Cross Team Stare
Babice, Klubowiczów oraz wszystkich korzystających z trasy motocrossowej: dla

Z inicjatywy Klubu Cross Team Stare Babice i dzięki mieszkańcom
Wojcieszyna oraz ich wielkiej życzliwości
Zarząd Klubu Motorowego Cross Team Stare Babice
www.crossteamstarebabice.dbv.pl tel.: 503 825 440
O działalności Klubu Motorowego będziemy Państwa informować
w kolejnych numerach Gońca Babickiego.

CISV POLSKA, TZN....
Kiedy pierwszy raz usłyszałam o CISV byłam na drugim roku studiów i szukałam miejsca, w którym mogłabym dzielić się moją
energią, zaangażowaniem i radością z poznawania innych kultur. Na pierwsze spotkanie
pojechałam z koleżanką do szkoły w Płocku.
Mimo tego, że organizacja w Polsce nie była
zarejestrowana, nie miała strony internetowej, to w miejscu, do którego przyjechałyśmy
był "cały świat". Przywitała nas roześmiana
Portugalka Pia, a zaraz za nią wyściskał nas
Noam z Izraela, który później przez wiele lat
wspierał mnie w rozwijaniu struktur CISV
w Polsce.
Zakochałam się w tej organizacji od pierwszego wejrzenia i jak to z miłością bywa chciałam się nią dzielić z całym światem.
W ciągu 8 lat CISV stało się organizacją,
która nie tylko jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem CISV Polska, ale ma też 4 oddziały lokalne w Warszawie, Łodzi, Płocku
i Dąbrowie Górniczej. Należy do nas ponad
200 osób,

Ale CISV to nie tylko wakacje.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych
działalnością naszego Stowarzyszenia na stronę
www.cisv.org.pl oraz do spotkania i rozmowy
z nami.
Martyna Kozłowska-Żukowska
Prezes Stowarzyszenia CISV Polska

W KĄCIKU STAREJ FOTOGRAFII
PODNIEBNA BITWA NAD WOJCIESZYNEM
Ostatni dzień pobytu eskadr Brygady Pościgowej pod warszawskim niebem upłynął
pod znakiem licznych walk z samolotami niemieckiej Luftwaffe. Bohaterem jednego z powietrznych spotkań w dniu 6 września 1939
roku został młody pilot III/1 Dywizjonu Myśliwskiego, ppor. Wiktor Strzembosz. Od września brał udział w walkach nad stolicą jako
pilot 112 Eskadry Myśliwskiej. Po czterech
dniach wojny został przeniesiony do 111 Eskadry Myśliwskiej, na stanowisko dowódcy klucza.
Przed południem 6 września, stojące na lotnisku polowym w Zaborowie myśliwce III/1
Dyonu zostały poderwane w powietrze z zadaniem przechwycenia bombowców nurkujących Ju 87 z I./StG 1 i IV.(St)/LG 1, które
bombardowały Warszawę. Ppor. pil. Wiktor
Strzembosz poprowadził do walki klucz,
w którym jego bocznymi byli ppor. pil. Janusz Maciński i st. sierż. pil. Jan Kołcoń.

o wiele wolniej niż początkowo i zbyt prosto. Postanowiłem podejść jeszcze bliżej. Atak wykonałem z tyłu z góry i doszedłem do ogona na
odległość 50 metrów. Ogień skończyłem na odległości 30 m. Atak był skuteczny, bo mój przeciwnik stracił panowanie nad maszyną i zwalił się
na prawy płat, zarywając się prawym silnikiem
w ziemię. Zobaczyłem tuman kurzu, po opadnięciu widziałem jak ludzie wyciągali strzelca, którego później przywieziono na lotnisko. Miał
"Capitano tot"

pogniecioną klatkę piersiową. Pilot otrzymał
trzy strzały w głowę i dwa w plecy".

Walka powietrzna ppor. Strzembosza jest
jednym z ciekawszych epizodów wojny powietrznej nad Polską w 1939 r.

Niemiecki samolot oznaczony 2N+IH,
z martwym pilotem na pokładzie runął na ziemię na północnym skraju wsi Wojcieszyn,
18 km na zachód od Warszawy.
Zwycięzcą okazał się ppor. Strzembosz
"Klucz
mój składający się z 3 maszyn spotkał 6-samolotowy klucz niemiecki lecący w pelengu. Postanowiłem wykorzystać przewagę wysokości i zaata
kować lecących spokojnie "szakali powietrznych". Wleciałem między nieprzyjaciela, otwierając ogień do dowódcy. Wywiązała się walka,
w której moja "osa" mimo mniejszej szybkości była o wiele zwrotniejsza, mogłem więc spokojnie
wejść Me 110 na ogon. Mój ogon był dość skuteczny, ponieważ widziałem cały kadłub i płaty
w ognikach. Najlepszym dowodem była chęć oderwania się nieprzyjaciela. Niemiec dodał gazu,
jednak moja "osa" nie dała za wygraną. Rzuciłem 11-tkę w lot nurkowy i znowu rozpocząłem
ogień. Me widząc, że w ten sposób nie ucieknie,
wyciął mi zakręt przed nosem, a ja znowu za
nim, spluwając ogniem. W tym czasie znalazłem
się znowu w ogonie, obejrzałem się; w tyle wisiał jak jastrząb drugi Me 110. Wykonałem ostry
zakręt, by uciec przed napastnikiem i znowu za
swą ofiarą. W ten sposób walcząc zeszliśmy na
100 m. Zauważyłem, że mój nieprzyjaciel leci

Maj. Karl Hammes

Jerzy B. Cynk
"Polskie lotnictwo myśliwskie w boju
wrześniowym"
Marius Emmerling.

Ofw.
Walter Steffens

cd na stronie obok...

LICZENIE ŁOSI W PARKU
Pod koniec I kw. w Kampinoskim Parku
Narodowym przeprowadzono liczenie łosi.

Ppor. Wiktor Strzembosz (ur. 12 lipca 1914 r.
w m. Rokiciny, pow. Brzeziny)

w grudniu 1940 roku trafił do
303 Dywizjonu Myśliwskiego. Poległ 8 lipca
1941 r. na samolocie Spitfire IIB nr P8669
RF-M w walce powietrznej nad Francją podczas operacji Circus 40. Jego samolot rozbił
się w miejscowości La motte. Pilot został pochowany na cmentarzu komunalnym w Merville, grób nr 77, działka 2, rząd B.

"Z jednej strony wytyczonego obszaru stawiamy linię obserwatorów, z drugiej idzie naganka,
która stara się spłoszyć łosie. Jest to tak zwane ciche pędzenie. Pracownicy nie używają kołatek,
jak na polowaniach"

Na podstawie przeprowadzonego liczenia
łosi metodą pędzeń próbnych ustalono, że liczebność populacji łosia w KPN jest znacznie
wyższa od określanej na podstawie całorocznych obserwacji. Obecnie szacuje się, że populacja łosi w Kampinoskim Parku Narodowym liczy ponad 350 osobników.
info i fot. Magdalena Kamińska (KPN)

Wiktor Strzembosz

materiał jest przedrukiem artykułu, który ukazał się w czasopiśmie Lotnictwo - Numer Specjalny 1. Artykuł autorstwa Pana
Tomasza J. Kopańskiego pt. "Pierwsze zwycięstwo ppor. Strzembosza" został wykorzystany za zgodą autora przy wydatnej pomocy
Pana Sławomira Sumki - Radnego Wojcieszyna.

KARA ZA UCZCIWOŚĆ
Do punktu redakcyjnego Gońca mieszczącego się w księgarni VERBUM, trafił ostatnio mieszkaniec Latchorzewa ukarany mandatem
za... płacenie podatków.
Dariusz Smoliński

Zgłosił, zaległą deklarację złożył i dostał w nagrodę... trzy
stówki i nr konta na które ma je wpłacić.

MAJÓWKA ZAKOŃCZONA WYPADKIEM
Do groźnego wypadku doszło 5 maja 2013
roku około godz. 18.00 na ulicy Sienkiewicza
przy nr 205 w miejscowości Zielonki Wieś (Stare Babice - tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Karabeli). Ostatni dzień długiego, majowego weekendu mógł zakończyć się tragicznie, na szczęscie skończył się szczęśliwie.

Drugi z podróżujących
(około 25 lat) był mocno zakleszczony w pojeździe, jak okazało się po chwili - był przytomny.
Oj namęczyli
się babiccy strażacy, aby wykonać dostęp do zakleszczonego mężczyzny.

Po wykonaniu dostępu i wyewakuowaniu pasażera na zewnątrz pojazdu, strażacy przekazali Go zespołowi medycznemu.

Wszystko wskazuje na to, że kierowca pojazdu
znajdował się pod wpływem alkoholu.
Michał Starnowski

HERBATA NA GORĄCE DNI
Wielkimi krokami zbliża się lato... po tegorocznej zimie pragniemy
słońca, słońca i słońca. Lato to bardzo przyjemna pora roku, ale zaraz
zmęczymy się upałami i wtedy wrócimy myślami do zimy i śniegu.
Czy wiecie, że Beduini na pustyni piją gorącą herbatę?

Jak najlepiej pić gorącą herbatę w upale?
herbatę pić?

A jaką

Pozdrawiam zatem gorąco wszystkich spragnionych i zapraszam
po zakupy herbat do Herbaciarni Julia w Zielonkach przy ul. Warszawskiej 291 (nieopodal Biedronki). Znajdziecie tutaj bardzo duży
wybór herbat, ale nie tylko. Lody, zioła, przyprawy, owoce goji, ostropest i nasiona na kiełki,
Edyta Jadczak (Herbaciarnia Julia w Zielonkach)

"BABICKIE SKOTOPASKI"
ZAGRAŁ XVI TEATR RODZICÓW
"Raz na sto lat duchy wspomnień budzą
się i tańczą w lesie. Chodźcie wszyscy, chodźcie do mnie. Coś zmieniło się na świecie? Ja Historia duchy wzywam! Stara jestem, lecz
wciąż żywa! Stare prawdy wam odkrywam!
Stańcie wierzby pochylone, liście, grzyby,
mchy, kamienie - przez Historię zaproszone,
raczcie przyjąć zaproszenie."

biewska, Magdalena Łuczak
Monika
Baranowska, Joanna Kantecka-Kłos, Beata
Kowczur, Joanna Florek,
Dorota Samborska,
Anna Kania-Okieńczyc,
Tomasz Zając,
Piotr Bakalarski i Paweł Gołębiewski,
Agnieszka Sabak,
Jarosław Kłos
Dorota Jadczak.

14 maja 2013 roku, rodzice dzieci z grupy
"zerówka" babickiego Przedszkola dali mistrzowski popis swoich umiejętności aktorskich.
Aktorzy zagrali w sztuce Pani Lusi Ogińskiej pt.
BABICKIE SKOTOPASKI".

dlatego warto w tym
miejscu napisać, że "Babickie skotopaski", to
inaczej sztuka pt. "Babickie wspomnienia raz na 700 lat".

"Z Babic Starych, z Latchorzewa, z Kwirynowa, z Lubiczowa, z Blizn, Zielonki przyjdą drzewa, z Koczarg Starych i z Lipkowa"
"O historii nie zapomnij, bo to przecież ważna
rzecz! Interesuj się ogromnie, by wspomnienie
własne mieć... ...Są w Babicach Starych ludzie wiel
kiej wiary, tu historia żywa, piękno swe odkrywa".
"Babickie skotopaski" Lusi Ogińskiej
Ilona Dobrogosz
i Iwona Kaczmarczyk,
Ilona Dobrogosz i Marzena Chmielarz

Michał Starnowski

"Staruszki Historii"
Katarzyna Trojnacka-Zając.
Pani Katarzyna Trojnacka-Zając
oraz Pani Magdalena Łuczak i Dorota Samborska
Katarzyna
Trojnacka-Zając
Anna Kowalska, Iwona Palczak, Justyna Sochocka,
Krzysztof Kowczur i Artur Sulwiński,
Joanna Czajka-Kowszun, Małgorzata Gołę-

AKCJA KRWIODAWSTWA
Podobnie jak w 2012 roku, również w majowe, niedzielne przedpołudnie 2013 roku Zarząd Międzygminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi "FLORIAN" zorganizował Akcję Krwiodawstwa w Borzęcinie Dużym, przy
siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. War
szawska 828).

I tym razem Krwiodawcy nie zawiedli i na hasło "Ruszaj z nami ratować ludzie życie" odpowiedziało 51 osób, z czego 43 oddało łącz

nie 19,350 ml tego drogocennego płynu. Nadmienimy, że krew oddało o 18 osób więcej, niż
w roku ubiegłym.

Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału
w następnej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się 16 czerwca 2013 roku (niedziela) godz. 9.00 - 12.30 w Izabelinie. Czerwony
ambulans ustawi się przy Urzędzie Gminy
w Izabelinie - ul. 3-go maja 42. W czasie izabelińskiej akcji zbierane będą również deklaracje, by zostać dawcą szpiku.

W DZIEŃ ŚWIĘTEGO FLORIANA
W dniu 4 maja 2013 o godz. 18.00 uczestnictwem we Mszy Św. w babickim kościele, której przewodniczył ks. Prałat Grzegorz Kozicki Proboszcz Parafii Babice, rozpoczęło się uroczyste świętowanie Dnia
Strażaka.

a skrzynkę e-mailową dotarły do Strażaków również życzenia

Michał Starnowski; fot. Maciej Szuba

pięciu strażaków Odznaką "Strażak
Wzorowy"

TĘCZA - SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
Strażacy z OSP w Starych Babicach współpracują z przedszkolami w naszej Gminie.
Strażacy realizują w ten sposób swoje zadania statutowe, poprzez szkolenie i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa i unikania zagrożeń dla zdrowia i życia.

hełmy, "wielki wiatrak", czyli strażacki oddymiacz i oczywiście strażacka "sikawka".

Jak zwykle największy entuzjazm wzbudziły

info: ŁS
fot. Przedszkole "Tęcza"

NASTAŁ CZAS KOMUNII
19 maja 2013 w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której 101 dzieci z babickiej Parafii miała możliwość w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej. Dziś prezentujemy grupowe zdjęcia, a do tematu
wrócimy szerzej w następnym numerze naszego Niecodziennika.

ZAPOWIEDZI ZEBRAŃ I IMPREZ
ZEBRANIE W BORZĘCINIE.
ZEBRANIE W BABICACH.

"BEZPIECZNY UŚMIECH"
GMINNY DZIEŃ DZIECKA.

PIKNIK MODELARSKI.
W KRAINIE CHOPINA

zebrała: Redakcja

